
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy stadionu miejskiego - Olsztyn ul. Piłsudskiego 

 

liczba stron jakie zawiera pismo:  6       strona      1 

 

 

 

 
 

 

“Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 
przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie” 
Odpowiedzi na pytania do części konkursowej - I etap 

pytania nr PK001 - PK022 
 

Olsztyn, dn. 11.09.2015 r. 

 

 

PK001 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK001: 

„ Rozdział V pkt. 5.2. Kryteria oceny opracowań studialnych I etapu konkursu: 

a) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium jakość, atrakcyjność i realność rozwiązań 
urbanistycznych. Czy ocena nastąpi wg zgodności z wymogami MPZP, studium do MPZP czy innych obiektywnych 

wymogów? 

b) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium atrakcyjność i realność rozwiązań 
architektonicznych. Co będzie podstawą oceny realności rozwiązań architektonicznych? 

c) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium funkcjonalności i proponowanego sposobu 

etapowania inwestycji. Czy ocena nastąpi wg zgodności z wymogami przepisów techniczno-budowlanych lub innych? 

Prosmy o ich wskazanie. 

d) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium ekonomiki przyjętych rozwiązań i ich wpływu 

(w tym rozwiązań proekologicznych) na koszt budowy i eksploatacji obiektu. Czy wartości te mają być wyrażone 

kwotowo czy procentowo oraz co ma być podstawą odniesienia?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK001: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem 
realizacyjnym, a nie studialnym. Z założenia prace konkursowe muszą być możliwe do realizacji, czyli między innymi 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Oceny opracowań studialnych I etapu konkursu dokonuje Sąd konkursowy na 

podstawie informacji zawartych przez uczestników konkursu w opracowaniach studialnych. Kryteria oceny prac 

podane są w Regulaminie. Ostateczną decyzję podejmuje Sąd Konkursowy.  

 

PK002 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK002: 

„Rozdział VII pkt. 7.2. Kryteria oceny prac konkursowych II etapu konkursu - prosimy o odpowiedź wg jakiego klucza 

Zamawiający będzie oceniał prace i przyjmował punktacje dla następujących zagadnień: 

a) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium atrakcyjność i realność rozwiązań 
architektonicznych. Co będzie podstawą oceny realności rozwiązań architektonicznych? 

b) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium prawidłowego rozwiązania funkcji obiektu w 

tym prawidłowego rozwiązania komunikacji i ewakuacji obiektu. Czy podstawą do opracowania schematu ewakuacji 

mają być obowiązujące przepisy prawa budowlanego w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego? 

Prosimy o wskazanie w tym zakresie podstawy prawnej. 

c) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium proponowanego etapowania inwestycji. 

d) Prosimy o wskazanie metody obiektywizacji oceny spełnienia kryterium ekonomiki przyjętych rozwiązań i ich wpływu 

(w tym rozwiązań proekologicznych) na koszt budowy i eksploatcji obiektu. Czy wartości te mają być wyrażone 

kwotowo czy procentowo oraz co ma być podstawą odniesienia?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK002: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem 
realizacyjnym, a nie studialnym. Z założenia prace konkursowe muszą być możliwe do realizacji, czyli między innymi 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Oceny prac konkursowych II etapu konkursu dokonuje Sąd konkursowy na 

podstawie informacji zawartych przez uczestników konkursu w opracowaniach studialnych. Kryteria oceny prac 
podane są w Regulaminie. Ostateczną decyzję podejmuje Sąd Konkursowy. 
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PK003 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK003: 

„Czy nie spełnienie któregoś z powyższych kryteriów (pytania PK001 i PK002) spowoduje odrzucenie prac konkursowych, 

czy tylko nie przyznanie punktów w danym kryterium?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK003: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Decyzję dotyczącą wykluczenia pracy konkursowej podejmuje Sąd Konkursowy.  

 

PK004 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK004: 

„W nawiązaniu do treści rozdziału IV i rozdziału VI Regulaminu Konkursu, czy wymagane są rzuty, charakterystyczne 

przekroje i wszystkie elewacje wszystkich projektowanych obiektów? Czy w związku z powyższym, ewentualny brak 

któregoś z wymienionych elementów, skutkować będzie wykluczeniem pracy konkursowej  obarczonej takim brakiem?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK004: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wymagane są rzuty, charakterystyczne przekroje i elewacje projektowanych 
obiektów. Decyzję dotyczącą ew. wykluczenia pracy konkursowej podejmuje Sąd Konkursowy. 

 

PK005 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK005: 

„W nawiązaniu do treści rozdziału IV i rozdziału VI Regulaminu Konkursu, czy podstawą do opracowania schematu 

ewakuacji mają być obowiązujące przepisy prawa budowlanego, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego? Czy w pracy konkursowej należy uwzględnić inne przepisy w tym zakresie? Czy w związku z powyższym 

prace konkursowe niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ewakuacji będą podlegały wykluczeniu?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK005: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem 

realizacyjnym, a nie studialnym. Z założenia prace konkursowe muszą być możliwe do realizacji, czyli między innymi 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

PK006 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK006: 

„Czy wykluczeniu będą podlegały prace konkursowe niespełniające wymogów obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego, w tym techniczno-budowlanych? Czy też zgodność z tymi przepisami nie będzie podlegała ocenie Komisji 

Konkursowej? Czy spełnienie tych wymogów dotyczyć ma wszystkich przepisów techniczno-budowlanych, czy tylko 

wybranych? Prosimy o wskazanie których.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK006: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem 
realizacyjnym, a nie studialnym. Z założenia prace konkursowe muszą być możliwe do realizacji, czyli między innymi 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

PK007 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK007: 

„W nawiązaniu do treści rozdziału IV i rozdziału VI Regulaminu Konkursu, czego ma dotyczyć analiza widoczności? Czy 

będzie podstawą prawną obiektywnej oceny jakości i prawidłowości rozwiązań w zakresie analizy widoczności i oświetlenia 

boisk? Do jakiego kryterium oceny prac konkursowych zostaną przypisane przywołane zagadnienia? Czy niespełnienie 

wymagań dotyczących widoczności i oświetlenia boisk, stosownie do podstawy prawnej, będzie skutkowało wykluczeniem 

pracy konkursowej?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK007: 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 
przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem realizacyjnym, a nie studialnym. Z założenia prace 
konkursowe muszą być możliwe do realizacji, czyli między innymi zapewniać odpowiednią widoczność z trybun oraz 
oświetlenie płyty boiska, co zostanie ocenione przez Sąd Konkursowy w kryterium określonym odpowiednio: pkt. 
5.2.1 lit. c oraz pkt. 7.2.1. lit. b. 
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PK008 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK008: 

„Prosimy o wymienienie parametrów technicznych (patrz punkt 4.2.3.oraz 6.2.3 Regulaminu Konkursu) podlegających 

ocenie. Czy brak podania w pracy konkursowej wskazanych przez Zamawiającego parametrów będzie skutkował 

wykluczeniem pracy konkursowej?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK008: 

Zgodnie z z pkt. 4.2.3. oraz 6.2.3. Regulaminu Konkursu wymagane jest podanie części opisowej etapu konkursu. 

Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie jest konkursem realizacyjnym, a nie studialnym. Z 
założenia prace konkursowe muszą być możliwe do realizacji. Decyzję dotyczącą ew. wykluczenia pracy konkursowej 
podejmuje Sąd Konkursowy. 

 

PK009 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK009: 

„Czy praca konkursowa zakwalifikowana do II etapu konkursu, w której jej autor/autorzy nie uwzględnią zaleceń Sądu 

Konkursowego po piewszym etapie, będzie podlegała wykluczeniu?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK009: 

Zgodnie z pkt 7.1.4 Regulaminu Konkursu „Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Rozdziale VI 

Regulaminu nie będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych w punkcie 7.2 niniejszego rozdziału, a Uczestnik 

konkursu, który złożył pracę konkursową nie spełniającą wymagań Regulaminu zostanie wykluczony z Konkursu”.. 
Decyzję dotyczącą wykluczenia pracy konkursowej podejmuje Sąd Konkursowy. 

 

PK010 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK010: 

„W rozdziale VII dot. oceny prac konkursowych w II etapie, Zamawiający zawarł w punkcie 7.1.4 następujący zapis: „Prace 

niespełniające wymagań określonych w Rozdziale VI Regulaminu nie będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych w 

punkcie 7.2 niniejszego rozdziału, a Uczestnik konkursu, który złożył opracowanie studialne nie spełniające wymagań 

Regulaminu zostanie wykluczony z Konkursu.” Czy dla etapu I konkursu Zamawiający przewiduje takie samo postępowanie 

w odniesieniu do zapisów rozdziału IV, czy też nierespektowanie zapisów rozdziału VI nie będzie skutkowało nieocenieniem 

według kryteriów zawartych w punkcie 5.2?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK010: 

Zamawiający przewiduje takie samo postępowanie w stosunku do opracowań studialnych I etapu konkursu. 
Regulamin konkursu zostaje uzupełniony o podpunkt 5.1.4 o następującym brzmieniu: 

„5.1.4  Opracowania studialne niespełniające wymagań określonych w Rozdziale IV Regulaminu nie będą podlegały 

ocenie według kryteriów ustalonych w punkcie 5.2 niniejszego rozdziału, a Uczestnik konkursu, który złożył opracowanie 

studialne nie spełniające wymagań Regulaminu zostanie wykluczony z Konkursu.” 

Ponadto zostaje zmieniony pkt. 7.1.4. Regulaminem Konkursu, który otrzymuje nastepujące brzmienie: 
„7.1.4  Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w Rozdziale VI Regulaminu nie będą podlegały ocenie 

według kryteriów ustalonych w punkcie 7.2 niniejszego rozdziału, a Uczestnik konkursu, który złożył pracę konkursową 

nie spełniającą wymagań Regulaminu zostanie wykluczony z Konkursu”. 
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione przy ocenie opracowań studialnych I etapu konkursu oraz ocenie prac 
konkursowych II etapu konkursu. 

 

PK011 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK011: 

„Prosimy o odpowiedź czy protokoły z przebiegu prac Komisji / Sądu Konkursowego wraz z kartami indywidualnej oceny 

prac, regulamin pracy Komisji / Sądu Konkursowego, protokoły z oceny formalnej opracowań studialnych I etapu konkursu 

oraz protokoły z oceny formalnej prac konkursowych II etapu, informacje o wynikach przeprowadzonego konkursu są jawne 

i będą udostępnione po zakończeniu postępowania konkursowego i ogłoszenu wyników tj. ok. 14.12.2015 roku uczestnikom 

konkursu?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK011: 

Protokół z oceny formalnej opracowań studialnych i prac konkursowych oraz ocena punktowa opracowań 

studialnych i prac konkursowych zostaną udostępnione po zakończeniu konkursu. 
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PK012 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK012: 

„Proszę o informację, ilu uczestników zostało zakwalifikowanych do  I etapu konkursu.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK012: 

Do I etapu konkursu zakwalifikowano 43 uczestników. 

 

PK013 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK013: 

„W zwiazku z określoną ilością rysunków wchodzących w skład opracowania studialnego, a także ich skalą, proszę o 

zwiększenie dopuszczalnej ilości plansz w formacie 100x70cm z dwóch do co najmniej czterech.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK013: 

Nie przewiduje się zwiększenia ilości plansz - opracowanie studialne I etapu należy wykonać na dwóch planszach 
100x70cm w układzie poziomym. 

 

PK014 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK014: 

„Czy Zamawiający przewiduje spełnienie zaleceń FIFA, dotyczących projektowania więcej niż dwóch równoważnych 

zespołów szatniowych dla zawodników?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK014: 

Z przepisów FIFA wynika konieczność dwóch równoważnych zespołów szatniowych dla drużyny gospodarzy i 
drużyny gości, ponadto w programie podano, że należy zaprojektować 5 szatni dla zespołów dziecięcych i 
młodzieżowych.  

 

PK015 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK015: 

„Czy w przypadku projektowania większej ilości zespołów szatniowych, Zamawiający dopuszcza wspólne wykorzystanie 

dwóch sal rozgrzewek, przez dwa lub więcej zespołów?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK015: 

W Regulaminie Konkursu podano konieczność zaprojektowania dwóch sal rozgrzewek i jest to wymóg obowiązujący. 
Z organizacji rozgrywek wynika, że w czasie meczów nie organizuje się rozgrywek innych, które wymuszałyby 
posiadanie większej ilości sal rozgrzewek. 

 

PK016 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK016: 

„W którym etapie Zamawiający przewiduje rozbiórkę pozostałych trybun istniejącego stadionu?  Czy odbędzie się to na 

etapie budowy trybuny zachodniej, czy dopiero po jej wybudowaniu?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK016: 

Etapowanie jest elementem Konkursu. Zespoły biorące udział w Konkursie zobligowane są do przedłożenia koncepcji 

etapowania budowy obiektu skoordynowanego z koniecznymi rozbiórkami oraz z organizacją tymczasowego 

funkcjonowania Stadionu. 

 

PK017 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK017: 

„Czy Zamawiający dopuszcza korektę położenia boiska względem stanu istniejącego, podczas prac związanych z wymianą 
murawy i montażem instalacji boiska?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK017: 

Możliwa jest niewielka korekta usytuowania boiska pod warunkiem zachowania możliwości etapowania budowy 
obiektu. 
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PK018 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK018: 

„Czy w I etapie obejmującym budowę trybuny zachodniej, stadion musi posiadać pełne, wymagane przepisami oświetlenie 

płyty boiska, czy takie oświetlenie będzie wymagane dopiero po budowie kolejnych etapów?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK018: 

Po zakończeniu I etapu budowy stadion musi posiadać pełne, wymagane przepisami oświetlenie płyty boiska. Należy 
pamiętać, że w chwili obecnej stadion posiada wymagane przepisami oświetlenie płyty boiska. 

 

PK019 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK019: 

„Zgodnie z zapisami zawartymi w Regfulaminie Konkursu pkt 2.3.12: 

„Koncepcja konkursowa musi przewidywać możliwość zakończenia budowy Stadionu Miejskiego po kolejnym etapie budowy 

(dwie lub trzy trybuny - zachodnia, wschodnia i opcjonalnie północna - o pojemności około 9000 miejsc) i opcjonalną 

budowę na miejscu trybuny południowej (od strony „mini Centrum Usługowego” przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego) 

obiektu usługowego z funkcjami związanymi z organizacją masowych imprez rozywkowych - uczestnicy konkursu muszą 

przedstawić gabaryty i formę architektoniczną tego opcjonalnego obiektu, tworzące całość z resztą Stadionu Miejskiego.” 

Prosimy o sprecyzowanie jakie funkcje powinien pełnić w/w budynek oraz informację czy zakres szczegółowego 

opracowania obejmuje opisywany opcjonalny obiekt?” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK019: 

Rozwiązanie opcjonalne dla części południowej stadionu jest elementem Konkursu. Zamawiający oczekuje od 

uczestników Konkursu propozycji alternatywnego, w stosunku do podstawowej funkcji stadionu, programu 

funkcjonalnego dla tej jego części, z jego koncepcją architektoniczną odpowiadającą wymogom określonym 

Regulaminem Konkursu. 

 

PK020 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK020: 

„Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu pkt 2.3.15:  

„Należy zaprojektować parking terenowy na minimum 300 stanowisk samochodów osobowych i 5 autobusów. Docelowo 

parking ma zostać powiększony do wielkości minimum 500 miejsc (parking wielopoziomowy).” 

natomiast w załączniku 21 „Wytyczne do konkursu” pkt 4.2.2 zawarta jest informacja, iż: 

„Należy zaprojektować parking terenowy (w poziomie terenu) dostępny z ul. dojazdowej o wielkości: minimum 300 stanowisk 

samochodów osobowych / docelowo minimum podwojenie tej liczby - zasady rozwiązania należy zawrzeć w koncepcji / i 

minimum 5 autokarów.” 

Prosimy o wskazanie dokumentu zgodnie z którym należy przewidzieć docelową ilość miejsc parkingowych samochodów 

osobowych. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK020: 

Należy przyjąć ilość miejsc parkingowych zgodnie z załącznikiem 21 „Wytyczne do konkursu” pkt 4.2.2. Wobec 

powyższego zapisy pkt. 2.3.15 Regulaminu konkursu ulegają zmianie i otrzymują następujące brzmienie: 

„2.3.15  Należy zaprojektować parking terenowy na minimum 300 stanowisk samochodów osobowych i 5 autobusów. 

Docelowo parking ma zostać powiększony do wielkości minimum 600 miejsc (parking wielopoziomowy). Parking VIP 

należy zlokalizować w rejonie dodatkowego zjazdu z ul. Władysława Leonharda. Plac wejściowy w północno-zachodnim 

narożu stadionu może pełnić rolę placu zaplecza technicznego (wjazd, parkowanie, okazjonalny wjazd na stadion) 

wykorzystywanego do parkowania telewizyjnych wozów transmisyjnych. Należy również zaprojektować parkingi rowerowe 

o łącznej wielkości minimum 400 miejsc. Miejsca parkingowe należy projektować przy współudziale nasadzeń drzew, 

najlepiej sytuowanych między miejscami parkingowymi”. 

 

PK021 
PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK021: 

„ Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu pkt 2.4.1: 

„Maksymalny planowany koszt realizacji przedsięwzięcia, tzn. wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji zakresu 

inwestycji wynosi 60 000 000,00 zł netto” 

Ze względu na fakt, że jednym z aspektów opracowania konkursowego jest ustalenie etapowania inwestycji Stadionu 

Miejskiego zwracamy się z prośbą o określenie kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na poszczególne etapy, w 

szczególności Etap I zawierający znaczącą część opracowania.” 



konkurs na projekt przebudowy stadionu miejskiego - Olsztyn ul. Piłsudskiego 

 

liczba stron jakie zawiera pismo:  6       strona      6 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK021: 

Regulamin przedmiotowego konkursu w sposób jasny i czytelny określa program, który powinien zostać zawarty w I 
etapie prac. Określa również ilość etapów, które Zamawiający przewidział na zrealizowanie całego zadania, jak 
również określa całkowitą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. W związku 
z powyższym, każdy z etapów powinien uwzględniać zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań, przy jednoczesnej 

optymalizacji kosztów ich realizacji. 

 

PK022 

PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR  PK022: 

Proszę o rozważenie ilości plansz pierwszego etapu (w regulaminie 2 szt). Podany zakres opracowania graficznego w 

podanych skalach nie zmieści się na dwóch planszach. Przykładowo: rzuty w skali 1:500 zmieszczą się jednie po dwa na 

jednej planszy, a rzutów jest  5 lub 6. Moim zdaniem odpowiednia byłaby ilość  4 plansz. Ograniczenie zakresu pozostawi 

wiele niedomówień projektowych. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PK022: 

Patrz odpowiedź na pytanie PK013 - nie przewiduje się zwiększenia ilości plansz - opracowanie studialne I etapu 

należy wykonać na dwóch planszach 100x70 cm w układzie poziomym. 

 

Ponadto dokonuje się zmiany Regulaminu Konkursu w następującym zakresie: 
 

ZMIANA 1 
Pkt. 3.6.3. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie: 
„3.6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.6.1. ppkt. b), d), f) i g) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.” 

 

ZMIANA 2 
Pkt. 3.6.4. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie: 
„3.6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.6.1. ppkt. c) i e) składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy”. 

 

ZMIANA 3 
Pkt. 1.6.5. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie : 
„1.6.5. Organ doradczy Sądu konkursowego bez prawa głosu w składzie: 
a) Emil Wojda - przedstawiciel OKS Stomil Olsztyn S.A., 

b) Marek Łukiewski - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, 

c) Andrzej Nakielski – przedstawiciel Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna, 

d) Łukasz Wachowski – przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
Powyższe zmiany stanowią uzupełnienie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – 
architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie i będą wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 
 

 
 

Organizator Konkursu 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 

Oddział w Olsztynie 
/konkurs SARP nr 962/ 


